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 תהא השעה הזאת עת רצון מלפניך 

 
 . מלכים ב פרק ד1

ֶאל ע  ֱאִלישָׁ ַוַּיֲעבר  ַהּיֹום  ַוְיִהי   שּוֵנם -ח 
ַוַתֲחֶזק ה  ְגדֹולָׁ ה  ִאשָׁ ם  ל-ְושָׁ ֶלֱאכָׁ ֶחם -ּבֹו  לָׁ

מָׁ  שָׁ יָֻׁסר  ְברֹו  עָׁ ִמֵדי  לַוְיִהי  ֶלֱאכָׁ ט  -ה  ֶחם:  לָׁ
ֶאל ִהֵנה-ַותאֶמר  ּה  ִאיש  -ִאישָׁ ִכי  ַדְעִתי  יָׁ א  נָׁ

י  ִמיד:  תָׁ ֵלינּו  עָׁ עֵבר  הּוא  דֹוש  קָׁ ֱאלִהים 
ֲעִלַּית-ַנֲעֶשה א  ם  -נָׁ שָׁ לֹו  ִשים  ְונָׁ ה  ְקַטנָׁ ִקיר 

ְּבבאֹו  יָׁה  ְוהָׁ ה  ּוְמנֹורָׁ ְוִכֵסא  ן  ְוֻשְלחָׁ ה  ִמטָׁ
יא ה:  מָׁ שָׁ יָׁסּור  ַוּיָׁבא    ֵאֵלינּו  ַהּיֹום  ַוְיִהי 

ֶאל ַוּיַָׁסר  ה  מָׁ ַוִּיְשַכב-שָׁ ֲעִלּיָׁה  יב -הָׁ ה:  מָׁ שָׁ
ֶאל ַלשּוַנִמית -ַוּיאֶמר  א  ְקרָׁ ַנֲערֹו  ֵגיֲחִזי 

א ַוִּיְקרָׁ ַוּיאֶמר -ַהּזאת  יג  יו:  נָׁ ְלפָׁ ַוַתֲעמד  ּה  לָׁ
ר ֱאמָׁ ֶאת-לֹו  ֵאֵלינּו  ַרְדְת  חָׁ ִהֵנה  ֵאֶליהָׁ  א  -נָׁ

ל ה  -כָׁ דָׁ ֲהֵיש ַהֲחרָׁ ְך  לָׁ ַלֲעשֹות  ֶמה  ַהּזאת 
ֶאל-ְלַדֶּבר ְך  ֶאל-לָׁ אֹו  א -ַהֶמֶלְך  בָׁ ַהצָׁ ַשר 

ַוּיאֶמר  יד  ֶבת:  ישָׁ ָאנִכי  ַעִמי  ְּבתֹוְך  ַותאֶמר 
ל ֵּבן ֵאין ּה ַוּיאֶמר ֵגיֲחִזי ֲאבָׁ -ּוֶמה ַלֲעשֹות לָׁ

א ֵקן: טו ַוּיאֶמר ְקרָׁ ּה זָׁ ּה ְוִאישָׁ א-לָׁ ּה ַוִּיְקרָׁ -לָׁ
ּה ַותַ  ַתח: טז ַוּיאֶמר  ַלמֹוֵעד  ַהֶּזה  לָׁ ֲעמד ַּבפָׁ

ֵעת  ַחּיָׁה  )ַאְתי( ַאְת  חֶבֶקת  ֵּבן  ַותאֶמר    כָׁ
ַאל-ַאל ֱאלִהים  הָׁ ִאיש  ְתַכֵּזב -ֲאדִני  

ה ַוֵתֶלד ֵּבן ַלמֹוֵעד   ִאשָׁ ֶתָך: יז ַוַתַהר הָׁ ְּבִשְפחָׁ
ֵעת ַחּיָׁה ֲאֶשר ע: יח  ִדֶּבר ֵאֶליהָׁ אֱ -ַהֶּזה כָׁ ִלישָׁ

ֶאל ַוֵּיֵצא  ַהּיֹום  ַוְיִהי  ֶלד  ַהּיָׁ ֶאל-ַוִּיְגַדל  -ָאִביו 
ַוּיאֶמר ֶאל ָאִביו ראִשי ראִשי  -ַהּקְצִרים: יט 

ֶאל ֶאל-ַוּיאֶמר  ֵאהּו  שָׁ כ  -ַהַנַער  ִאמֹו: 
ֶאל ַוְיִבֵאהּו  ֵאהּו  ַעל-ַוִּישָׁ ַוֵּיֶשב  ִּבְרֶכיהָׁ -ִאמֹו 

ַוּיָׁמת:  -ַעד ֳהַרִים  ַוַתְשִכֵבהּו ַהצָׁ ַוַתַעל  כא 
ַּבֲעדֹו -ַעל ַוִתְסגר  ֱאלִהים  הָׁ ִאיש  ִמַטת 

ֶאל א   ַוִתְקרָׁ כב  ַותאֶמר  -ַוֵתֵצא:  ּה   ִאישָׁ
ד  ִמן א  ִלי  ֶאחָׁ ה  נָׁ ִרים  ְוַאַחת   -ִשְלחָׁ ַהְנעָׁ
ַעד ה  ְוָארּוצָׁ ֲאתנֹות  ֱאלִהים -הָׁ הָׁ ִאיש 

אַ  ַמדּוַע   ַוּיאֶמר   כג  ה:  שּובָׁ הֶלֶכת  ְואָׁ ְת  
לא ַהּיֹום  יו  ַותאֶמר -ֵאלָׁ ת  ַשּבָׁ ְולא  חֶדש 

ֶאל ַותאֶמר  ָאתֹון  הָׁ ַוַתֲחבש  כד  לֹום:  -שָׁ

ֵלְך ַאל וָׁ ְנַהג  ּה  ר-ַנֲערָׁ ִאם-ַתֲעצָׁ ִכי  ִלְרכב  -ִלי 
ֶאל בֹוא   ַותָׁ ַוֵתֶלְך   כה  ְך:  לָׁ ִאיש  -ָאַמְרִתי 

ֱאלִהים ֶאל -ֹות ִאישַהר ַהַכְרֶמל ַוְיִהי ִכְרא-הָׁ
ּה ִמֶנֶגד ַוּיאֶמר ֶאל ֱאלִהים אתָׁ ֵגיֲחִזי ַנֲערֹו  -הָׁ

רּוץ ה   ַעתָׁ כו  ז:  ַהלָׁ ַהשּוַנִמית  א   -ִהֵנה  נָׁ
ר ּה  ֶוֱאמָׁ אתָׁ לֹום   -ִלְקרָׁ ְך  ֲהשָׁ לֹום  לָׁ ּה  ֲהשָׁ לָׁ

כז  לֹום:  שָׁ ַותאֶמר  ֶלד  ַלּיָׁ לֹום   ֲהשָׁ ְלִאיֵשְך  
ֶאל בא   אֶ -ַותָׁ ֱאלִהים  הָׁ ַוַתֲחֵזק  -לִאיש  ר  הָׁ הָׁ

ִאיש   ַוּיאֶמר  ּה  ְדפָׁ ְלהָׁ ֵגיֲחִזי  ַוִּיַגש  יו  ְּבַרְגלָׁ
ַהְרֵפה ֱאלִהים  ִכי-הָׁ ּה  ה-לָׁ רָׁ מָׁ ּה  ּה  -ַנְפשָׁ לָׁ

כח   ִלי:  ִהִגיד  ְולא  ִמֶמִני  ֶהְעִלים  ה  ַויהוָׁ
ֲהלֹוא  ֲאדִני  ֵמֵאת  ֵבן  ַאְלִתי  ֲהשָׁ ַותאֶמר 

ּיאֶמר  ְלֵגיֲחִזי  ָאַמְרִתי לא ַתְשֶלה אִתי: כט וַ 
ִכי   ֵלְך  וָׁ ְדָך  ְביָׁ ִמְשַעְנִתי  ְוַקח   ְתֶניָך   מָׁ ֲחגר  

א ְוִכי-ִתְמצָׁ ֲרֶכנּו  ְתבָׁ לא  ִאיש -ִאיש  ֶרְכָך  ְיבָׁ
ַער: ל -לא ַתֲעֶננּו ְוַשְמתָׁ ִמְשַעְנִתי ַעל ְפֵני ַהנָׁ

ַחי ַהַנַער  ְוֵחי-ַותאֶמר ֵאם  ה  -ַנְפְשָך ִאם-ְיהוָׁ
ַבר   ֶאֶעְזֶבךָׁ  ְוֵגֲחִזי  עָׁ : לא  ַוֵּיֶלְך ַאֲחֶריהָׁ ם  ַוּיָׁקָׁ  

ֶאת ַוּיֶָׁשם  ַעל-ִלְפֵניֶהם  ַהַנַער  -ַהִמְשֶעֶנת  ְפֵני 
אתֹו ַוַּיֶגד ב ִלְקרָׁ ֶשב ַוּיָׁשָׁ לֹו -ְוֵאין קֹול ְוֵאין קָׁ

ע  ֱאִלישָׁ ַוּיָׁבא  לב  ַער:  ַהנָׁ ֵהִקיץ  לא  ֵלאמר 
ֻמְש  ֵמת  ַהַנַער  ְוִהֵנה  ה  ְיתָׁ ַעלַהּבָׁ ב  תֹו:  -כָׁ ִמטָׁ

לג ַוּיָׁבא ַוִּיְסגר ַהֶדֶלת ְּבַעד ְשֵניֶהם ַוִּיְתַפֵלל 
ַעל-ֶאל ַוִּיְשַכב  ַוַּיַעל  לד  ה:  ַוּיֶָׁשם -ְיהוָׁ ַהֶּיֶלד 

יו ַעל-ִפיו ַעל יו ַעל-ִפיו ְוֵעינָׁ יו ְוַכפָׁ ו(  -ֵעינָׁ )ַכפָׁ
ֶלד ַהּיָׁ ְּבַשר  ם  ַוּיָׁחָׁ יו  לָׁ עָׁ ַוִּיְגַהר  יו  לה ַכפָׁ  :

ה   ה ְוַאַחת ֵהנָׁ ב  ַוֵּיֶלְך  ַּבַּבִית  ַאַחת  ֵהנָׁ ַוּיָׁשָׁ
ַעד ַהַנַער  ַוְיזֹוֵרר  יו  לָׁ עָׁ ַוִּיְגַהר  ֶשַבע  -ַוַּיַעל 

ֶאת ַהַנַער  ַוִּיְפַקח  ִמים  א   -ְפעָׁ ַוִּיְקרָׁ לו  יו:  ֵעינָׁ
ֶאל-ֶאל א   ְקרָׁ ַוּיאֶמר   ַהֻשַנִמית   -ֵגיֲחִזי  

וַ  ֶאהָׁ  ַוִּיְקרָׁ ְשִאי  ַהּזאת  ַוּיאֶמר  יו  ֵאלָׁ בא  תָׁ
ַעל ַוִתפל  בא  ַותָׁ לז  ַוִתְשַתחּו  -ְבֵנְך:  יו  ַרְגלָׁ

א ֶאת ה ַוִתשָׁ ּה ַוֵתֵצא:-ָאְרצָׁ  ְּבנָׁ

 
 

 תלמוד בבלי מסכת קידושין דף פא עמוד ב 
מה הכתוב מדבר? באשה שנדרה בנזיר ושמע   -אישה הפרם וה' יסלח לה    (במדבר ל)דתניא:  

בעלה והפר לה, והיא לא ידעה שהפר לה בעלה, והיתה שותה יין ומטמאה למתים. רבי עקיבא  
בידו בשר  ועלה  חזיר  לאכול בשר  ומה מי שנתכוין  בכי, אמר:  הוה  פסוקא  להאי  הוה מטי  כי 

  -מי שנתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר    טלה, אמרה תורה: צריכה כפרה וסליחה,
ולא ידע ואשם ונשא עונו, כשהיה רבי  (  ויקרא ה)על אחת כמה וכמה! כיוצא בדבר אתה אומר:  

עקיבא מגיע לפסוק זה היה בוכה, ומה מי שנתכוין לאכול שומן ועלה בידו חלב, אמרה תורה: 
על אחת כמה וכמה! איסי   -ועלה בידו חלב    ולא ידע ואשם ונשא עונו, מי שנתכוין לאכול חלב

 על דבר זה ידוו כל הדווים.  -בן יהודה אומר: ולא ידע ואשם ונשא עונו 


